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APRESENTAÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma grande conquista social e foi
criado para assegurar o direito à saúde, previsto na Constituição Federal de
1988, bem como o acesso universal da população a bens e serviços de
maneira equânime e integral.
A realização de Conferências de Saúde e o funcionamento de
Conselhos de Saúde, como órgãos deliberativos e fiscalizadores na execução
das políticas de saúde, são meios de garantira participação da população
conforme os termos da Lei nº. 8.142/90.Dessa forma, as Conferências de
Saúde estão vinculadas ao controle social no SUS.
Na história da construção do SUS,grandes avanços podem ser
observados, como a municipalização de ações e serviços, a melhoria e a
ampliação da atenção à saúde, o fomento à vigilância em saúde e o controle
social.
No entanto, consolidar o SUS da forma como foi idealizado é um enorme
desafio. O sistema tem vivido afrontas que se traduzem no subfinanciamento e
na descontinuidade das políticas de saúde. Dessa forma, é fundamental a
defesa do SUS e seu fortalecimento, para que não haja retrocessos dos
direitos arduamente conquistados.
Nessa perspectiva, a VIII Conferência Municipal de Saúde do Paulista –
Carlos Agra, convocada pelo decreto 061/2017(anexo 01), teve como tema
central “SUS: fortalecer sempre, retroceder jamais”. E como homenageado
o Sr. Carlos Alberto Peixoto Agra de Melo, médico da Prontoclínica Torres
Galvão,em reconhecimento ao seu trabalho, dedicação, profissionalismo e
contribuição ao fortalecimento do SUS no município de Paulista-PE.
O presente relatório tem por objetivo apresentar uma síntese daVIII
Conferência Municipal de Saúde do Paulista – Carlos Agra, realizada nos dias
19, 20 e 21 de outubro do presente ano, na Faculdade Joaquim Nabuco, em
Paulista-PE.

Pré - Conferências Municipais de Saúde
Foram eventos que antecederam a VIII Conferência Municipal de Saúde do
Paulista – Carlos Agra. Foram realizadas duas pré-conferências (considerando
a territorializaçãoda saúde do município – anexo 02),nos dias 05 e 06 de
outubro, regidas por um Regimento Interno (anexo 03) aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde.
Pré-Conferência
Territórios de Saúde I e II
Territórios de Saúde III e IV

Local
Faculdade Joaquim Nabuco
(Bloco A), Centro- Paulista/PE.
Faculdade de Saúde do Paulista
– FASUP, Janga– Paulista/PE.

Participantes
107
95

Nas mesmas foi apresentada a rede de saúde do município e elaboradaas
propostas para a VIII Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista,
bem como eleitos os (as) delegados (as) representantes dos usuários (as),
trabalhadores (as), gestores/prestadores (as).

VIII Conferência Municipal de Saúde
Conforme previsto na programação (anexo 04), a VIII Conferência
Municipal de Saúde do Paulista – Carlos Agra, foi realizada nos dias 19, 20 e
21 de Outubro de 2017, na Faculdade Joaquim Nabuco – Centro, em PaulistaPE, contando com a participação de aproximadamente 160 pessoas.
1. Abertura da VIII Conferência Municipal de Saúde
A solenidade de abertura contou com a participaçãodo Prefeito da
Cidade do Paulista, Gilberto Gonçalves Feitosa Junior; do Vice Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Inaldo Albuquerque; da Secretária Municipal de
Saúde, Fabiana Damo Bernart;da Secretária Executiva de Políticas para as
Mulheres, Bianca Maria Russel de Pinho Alves;da Coordenadora de
Planejamento e Regulação - GERES I, Luana Nascimento;do Conselheiro
Estadual, André Carvalho; da representante do CONASEMS, Cristina Sette;
edo homenageado da Conferência, Carlos Agra.
Após a solenidade de abertura, foram realizados dois momentos de
apresentações culturais: a peça teatral “SUS: uma conquista popular”,
realizada pelos usuários do CAPS Elaine Aguiar; e o momento literário “O SUS
como eufaço, como eu vejo: o cuidado pelo veio da poesia” de autoria de Ceci
Alencar.
2. Mesas Temáticas
A VIII Conferência Municipal de Saúde do Paulista – Carlos Agra teve
em sua programação a realização de três mesas temáticas, abordando os
eixos que seriam discutidos nos grupos temáticos. Em cada mesa houve a
participação de um conferencista (convidado especialista no assunto), um
coordenador (indicado para dirigir a mesa) e um relator.
Cada mesa teve duração de 30 minutos para exposição do tema.
Finalizada a apresentação,foi aberta a fala para os presentes na plenária por
45 minutos.

2.1 Mesa temática 1: Fortalecimento do Sistema Único de Saúde
A primeira mesa temática do evento remeteu ao tema da Conferência e
teve como conferencista a médica sanitarista, docente da Universidade de
Pernambuco, e representante do CONASEMS, Cristina Sette e como
Coordenadora da mesa a Secretária Municipal de Saúde do Paulista, Fabiana
Bernart.
A Secretária Municipal de Saúde do Paulista, Fabiana Bernart, fez a
apresentação da rede de saúde municipal, mostrou os avanços na saúde
dePaulista e enfatizou a importância dos programas de saúde municipais, tais
como: Programa Remédio em Casa e Programa Olhar Paulista, ressaltando
que esses dois programas foram premiados como experiências exitosas no
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em 2017; Programa
Saúde em Movimento, que vem fomentando a qualidade de vida e o convívio
social dos idosos; Programa Segue Cuidando, que qualifica o cuidado aos
pacientes que fazem tratamento de câncer ou hemodiálise, entre outros
avanços.
Na sua fala ressaltou que ainda há muito a ser feito para melhoria da
saúde do município e que a gestão se empenha cada dia mais nessa busca,
mesmo com todas as fragilidades que o SUS apresenta e a conjuntura atual de
crise econômica. Além disso, enfatizou a importância da Conferência Municipal
de Saúde como momento de participação social que subsidia a construção do
Plano Municipal de Saúde para os próximos quatros anos.
A conferencista Cristina Sette enfatizou a relevância do tema da
Conferência

de

Saúde

“SUS:

Fortalecer

sempre,

retroceder

jamais”,

considerando a situação que o Sistema Único de Saúde enfrenta e ressaltou a
importância da militância do SUS e da defesa ao não congelamento de
recursos para a saúde.
Na sua apresentação, Cristina Sette realizou um resgate histórico do
Brasil, considerando as divisões territoriais brasileiras e a política de saúde no
País, enfatizando os acontecimentos relevantes relacionados ao setor saúde
nos diferentes períodos até a criação desse sistema de saúde.

Também trouxe ao debate a importância da saúde ser considerada
como um direito e não como um bem de consumoe a relevância de se
fortalecer essa visão de saúde. Reforçar a participação popular;garantir a
atenção básica para melhoria da atenção àsaúde das pessoas;refletir sobre o
corporativismo, pois em excesso, o mesmo é danoso ao SUS; rearticular os
movimentos sociais que atuam na saúde;buscar o surgimento de novos atores
sociais; e continuar lutando peladefesa do SUS foram os assuntos abordados
na sua apresentação.
2.2 Mesa Temática 2 - Financiamento no Sistema Único de Saúde
Essa mesa temática contou com a participação doConferencista João
Carlos Batista, Nutricionista, Sanitarista e Mestrando em Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Pernambuco, representanteda convidada Islândia
Sousa, que por motivos pessoais não pôde comparecer a Conferência; e da
coordenadora de mesa Edilene Santos, Conselheira Municipal de Saúde e
membro da Comissão Organizadora da Conferência.
Edilene Santos fez a abertura da mesa temática “Financiamento no
Sistema Único de Saúde” saudando todos os presentes e agradecendo o
comparecimento de todos.
O conferencista, João Carlos Batista, iniciou sua fala com uma
abordagem sobre o que faz ou não parte do Sistema Único de Saúde – SUS.
Posteriormente, trouxe definições das atribuições dos sistemas público e
privado, bem como dos tipos de orçamento, abrindo a discussão para a
temática da seguridade social, fazendo um relato histórico do surgimento da
mesma e das questões que a orientam.
No tocante ao financiamento, o conferencista deu enfoque na legislação,
abordando a Lei Complementar 141/2012, e as Emendas Constitucionais 29,
86 e 95. No momento seguinte, trouxe informações sobre o orçamento da
União em 2015, apresentando os déficits orçamentários e percentuais
empregados em cada um dos blocos de financiamento. Após relatos das
dificuldadesfinanceirasem que o Brasil está enfrentado, o mesmo fez a
discussão das possíveis soluções para tais.

2.3 Mesa Temática 3: Controle Social no Sistema Único de Saúde
Essa mesa temática teve como coordenador o vice-presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Inaldo Alburquerque, que enfatizou a importância de se
debater sobre o controle social no SUS, sobretudo com a contribuição de um
profissional com grande experiência no tema, o conferencista Alexandre
Magno.
Alexandre Magno, psicólogo e psicanalista, técnico da Secretaria Estadual
de Saúde de Pernambuco e ex-conselheiro Nacional e Estadual de Saúde,
inicialmente sugeriu uma reflexão ao conceito da palavra controle, que pode
estar relacionada a um caráter de opressão ou monitoramento e avaliação.
Esclarecendo que o controle social no SUS possui o papel de monitorar e
avaliar as ações de saúde.
Na sua apresentação citou a Constituição Federal de 1988, no tocante ao
setor saúde, destacando a saúde como um direito de todos e dever do Estado
e a participação da comunidade através dos conselhos e conferências.
Ressaltou o papel dos conselheiros municipais como de grande relevância
pública.
Explanou sobre o ciclo orçamentário e de planejamento no SUS, explicando
sobre cada instrumento de gestão (Plano Plurianual, Plano Municipal de
Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Leis
Orçamentárias) e também citou as fontes de financiamento do SUS. Além
disso, destacou a determinaçãoda Lei Complementar 141/2012 sobre a
aplicação mínima anual de 15% da arrecadação dos impostos dos Municípios e
do Distrito Federal em ações e serviços públicos de saúde.
Ressaltou o papel do Conselho Municipal de Saúde em analisar os
instrumentos de gestão,o cumprimento das leis e a aplicação dos recursos,
inclusive indicando métodos de análise e apresentando exemplos.

3. Grupos Temáticos
Para discussão dos eixos temáticos, os (as) participantes foram inscritos
nos grupos de sua preferência, respeitando a paridade na distribuição das
vagas,conforme Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Saúde –
Carlos Agra.(anexo 05).
Os eixos de discussão nos grupos temáticos foram os seguintes:
•

Fortalecimento e Qualificação da Atenção Básica

•

Aperfeiçoamento da AtençãoEspecializada e Assistência Farmacêutica

•

Consolidação da Vigilância emSaúde

•

Aprimoramento da Gestão doSUS e do Controle Social
Conforme modificação do Regimento Interno pela plenária na

Conferência, cada grupo temático contou com uma equipe paritária para
organização dos trabalhos, sendo composta por um (a) coordenador (a), um (a)
facilitador (a) e dois relatores (as). Os (as) coordenadores (as) e os (as)
facilitadores (as) foram definidos previamente pela Comissão Organizadora e
os (as) relatores (as) eleitos pelo grupo, considerando a composição paritária
dos seguimentos.
Para as discussões em grupo houve um texto norteador(anexos 06,
07, 08 e 09) sobre cada tema e também as propostas selecionadas nas PréConferências de saúde para o eixo em questão.
A metodologia adotada foi à discussão dessas propostas e a
elaboração final de um relatório constando as propostas aprovadas pelos (as)
delegados (as) presentes no grupo e encaminhadas para a deliberação da
Plenária Final, conforme Regimento Interno.

•

Relação dos Coordenadores porGrupo Temático
Grupo Temático

Grupo 1 - Fortalecimento e Qualificação
da Atenção Básica
Grupo 2 - Aperfeiçoamento da Atenção

Coordenador

Facilitador

Mallu Dias

Henrique Silva

Tathiana

Especializada e Assistência Farmacêutica

Teles

Grupo 3 - Consolidação da Vigilância em

Ana Márcia

Saúde

Drechsler

Grupo 4 - Aprimoramento da Gestão
doSUS e do Controle Social

Danielle Leite

Rita da Paz
Alexsandra Santos
Edilene Santos

*Cada grupo contou com 02 relatores eleitos pelo grupo.
4. Composição
A VIII Conferência Municipal de Saúde do Paulista- Carlos Agra teve a
participação de 100 delegados (as), sendo 50 do segmento usuário, 25 do
segmento trabalhador, 25 do segmento gestor e 60 ouvintes. Dos 100
delegados (as), 22 eram conselheiros (as) municipais de saúde.
5. Plenária Final
A sessão da Plenária Final foi aberta a todos os membros da VIII
Conferência Municipal de Saúde da Cidade do Paulista – Carlos Agra e
transcorreu dentro do esperado.
Foram apresentadas as propostas aprovadas em cada grupo temático
para a deliberação da Plenária Final. A aprovação das propostas que tiveram
destaques ocorreu por maioria simples (50% mais um) dos votos dos (as)
delegados (as) presentes.
Encerrada a fase de apreciação das propostas, a conselheira Luizabeth
Amorim manifestoua plenária um repúdio à atitude de um participante da
Conferência, Alberto Luiz, mais conhecido como “dido parque”,pelo seu
posicionamento machista e de agressividade verbal a Secretária Municipal de
Saúde, Fabiana Damo Bernart, e as outras mulheres presentes na plenária.
Enfatizou que esse comportamento é recorrente, pois o mesmo ocorreu na VII

Conferência Municipal de Saúde do Paulista realizada em 2015. O repúdio foi
posto em aprovação daPlenária e aprovado por unanimidade dos (as)
presentes.

PROPOSTAS APROVADAS
Grupo Temático 1: Fortalecimento e Qualificação da Atenção Básica
Ampliação de uma (01) equipe NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da
Família) no território II, complementaçãodas demais equipes com as
1.

categorias preconizadas na portaria municipal e substituição imediata
das vacâncias.
Criação da política de saúde LGBTTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais,

2.

Travestis, Transgêneros e Intersexos) no município.
Construção e ampliação de Unidades e deEquipes de Saúde da Família,

3.

visando garantir estrutura qualificada para o atendimento na Rede de
Atenção Básica.
Fortalecimento e ampliação das praticas integrativas e complementares

4.

em todos os territórios de saúde.
Fortalecer a Atenção àSaúde Bucal da criança e do adolescente em

5.

todos os territórios de saúde.
Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em todas as

6.

Unidades de Saúde da Família.
Ampliação e fortalecimento da Estratégia “Amamenta e Alimenta Brasil”

7.

em todo território.
Ampliar, qualificar e fortalecer os polosdo “Saúde em Movimento” em

8.

todo o território.
Garantir a transformação de todos os Programas de Agentes

9.
10.

Comunitários de Saúde (PACS) em Estratégia de Saúde da Família.
Ampliação da cobertura de saúde bucal no município.

11.

Manutenção das unidades da saúde, no mínimo,a cada semestre.
Fortalecimento da Política de Saúde da Pessoa Idosa.

12.
13.

Criação do Plano Municipal de Atenção à Saúde a Pessoa Idosa.
Implantação do Programa “Maria da Penha vai à Saúde” nas unidades

14.
15.

de saúde.
Fortalecimento da Política de Saúde para Pessoa com Deficiência.
Adesão ao Programa “Saúde na Escola” sempre que disponibilizado

16.
17.
18.

pelo Ministério da Saúde.
Acompanhamento do Programa Nacional de suplementação de ferro.
Garantiada ampliação da oferta de cartão SUS nas unidades de saúde.
Fortalecimento e ampliação da cobertura da Atenção Básica em todos

19.

os territórios.

Grupo

Temático2:

Aperfeiçoamento

da

Atenção

Especializada

e

Assistência Farmacêutica
1.

Qualificaçãoda rede de cuidado à saúde da criança e do adolescente.
Requalificação do serviço doCentro de Atenção Psicossocial - CAPS AD

2.

tipo II para tipo III e do CAPS Tereza Noronha, com transporte para
ambos, caso necessário.
Ampliação das equipes técnicas dos Centros de Atenção Psicossocial

3.

(CAPS) considerando o estabelecido nas normativas ministeriais.
Ampliação e readequação dos serviços e da estrutura física da

4.

Prontoclínica Torres Galvão (PTG).
Requalificação dos serviços de urgência da Prontoclínica Torres Galvão

5.

(PTG).
Ampliação da oferta de pequenas cirurgias com descentralização para a

6.

Atenção Básica.

Aquisição de aparelhos de eletrocardiograma para os serviços
7.

especializados.
Implementaçãodo protocolo de curativo e do fluxo de referência,

8.
9.

potencializando os dispositivos da Atenção Básica.
Readequação da sala de curativo da Policlínica Adolpho Speck.
Implantação de testes de triagem neonatal (pezinho, orelhinha, olhinho)

10.
11.

no município.
Fortalecer a Política de Saúde do Homem no município.
Garantia de fitas, lancetas e glicosímetro para controle de diabetes tipo

12.
13.
14.
15.
16.

I, de acordo com o protocolo municipal.
Ampliação do serviço de fisioterapia.
Fortalecimento dos serviços da Rede de Urgência e Emergência.
Fortalecimento e modernização do Programa “Remédio em Casa”.
Informatização das farmácias das policlínicas municipais.
Ampliação do número de cotas de exames laboratoriais para toda a

17.
18.

Rede de Saúde Municipal.
Aumento da oferta de procedimentos na Rede Especializada.
Fortalecer a Rede de Urgência municipal com a implantação da

19.
20.

classificação de risco.
Fortalecimento da Rede de Saúde Mental.
Implantar o protocolo de referência para mulheres com lesões

21.
22.
23.
24.
25.

sugestivas de câncer de colo de útero e de câncer de mama.
Criação de protocolos clínicos de acesso à Rede Especializada.
Implantação de um(01)Consultório na Rua.
Ampliação da oferta de atendimentos oftalmológicos no município.
Implantação da brinquedoteca na pediatria ambulatorial.

Grupo Temático3: Consolidação da Vigilância em Saúde
Readequação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e do
1.

Serviço de Atendimento Especializado (SAE), considerando o espaço
físico e equipemultidisciplinar.
Intensificação das ações do Centro de Testagem e Aconselhamento

2.

(CTA) itinerante.
Descentralização da baciloscopia de tuberculose para as Unidades de

3.
4.

Saúde da Família.
Implantação da cultura de BK (tuberculose) no Laboratório Municipal.
Ampliação do teste rápido de HIV/sífilis nas Unidades de Saúde da

5.

Família.
Descentralização do tratamento de penicilina benzatina nas Unidades

6.

de Saúde da Família.
Intensificação das campanhas de vacinação antirrábica ede bloqueios

7.

de casos confirmados de raiva animal.

8.

Readequação da Rede de Frios.

9.

Atualização do Código Sanitário Municipal.
Implementação das ações de inspeções de estabelecimentos de

10.

interesse a saúde.

11.

Fortalecimento da Saúde do Trabalhador.

12.

Implantação do Programa de controle da esporotricose.

13.

Fortalecimento do Programa Municipal de Imunização.
Incluir as temáticas sobrehanseníase e tuberculose nas atividades de

14.

educação popular nas Unidades de Saúde da Família.

15.

Fortalecimento do Programa “VIGIÁGUA”.

16.

Intensificar as ações educativas de Vigilância em Saúde.

Grupo Temático 4: Aprimoramento da Gestão do SUS e do Controle
Social
Instituição de um instrumento informatizado de avaliação de
1.

desempenho dos profissionais da Rede Municipal de Saúde.
Garantia de formação e capacitação continuada dos (as) profissionais

2.

de saúde e dos (as) conselheiros (as) de saúde.
Garantia de criação de mecanismos legais que possibilite o

3.

fortalecimento do controle social da Política IST/AIDS e Hepatites Virais.
Readequação do Conselho Municipal de Saúde, considerando espaço

4.

físico, transporte e assessorias jurídica, contábil e de comunicação.
Garantia do controle social por meio de audiências publicas para as

5.
6.

organizações da sociedade civil.
Realização de concurso público para a Rede Municipal de Saúde.
Garantia da aplicação de 15% da receita municipal na saúde, conforme

7.
8.

preconizado na Constituição Federal.
Manter a “Semana da Saúde”.
Requerimento de recurso Federal para implantação e custeio de um

9.

centro de parto normal no município.
Capacitação continuada aos (às) profissionais da Rede de Atenção à

10.

Saúde direcionada ao atendimento da população LGBTTI.
Capacitação e orientação dos (as) gestores (as) de contratos da

11.
12.

Secretaria Municipal de Saúde.
Ampla divulgação dos programas de saúde do município.
Capacitação e orientação aos (às) colaboradores (as) da gestão,

13.

referente à execução orçamentária e financeira das suas áreas de
atuação.
Formação sobre Humanização e Equidade no acolhimento para os (as)

14.

profissionais da Rede Municipal de Saúde.
Garantia da elaboração dos instrumentos de gestão preconizados em

15.

lei.
Inserção da Lei e do Regimento Interno do Conselho Municipal de

16.

Saúde no site da Prefeitura.

Cumprimento das Leis e Portarias no que se referem ao uso de EPI 17.

Equipamento de Proteção Individual.
Organização do fornecimento de fardamentos e dos instrumentos de

18.

identificação dos (as) profissionais.
Capacitações dos (as) profissionais que trabalham nas Unidades de

19.

Saúde da Família.
Ampliação da oferta de exames laboratoriais, exames de imagem,

20.
21.

exames gástricos e exames cardiológicos.
Ampliação do número de atendimentos do Programa “Olhar Paulista”.
Garantia da consulta de retorno para o (a) usuário (a), após o término da

22.

consulta com o (a) especialista, quando necessário.
Marcação de encaminhamento com o (a) especialista nas Unidades de

23.
24.

Saúde da Família.
Descentralização dos pontos de coleta de exames laboratoriais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação nas Pré – Conferências municipais foi de acordo com o
esperado, considerando o quantitativo estabelecido para as mesmas (200
participantes). No entanto, foi verificado que em torno de 20%dos participantes
não compareceram a VIII Conferência Municipal de Saúdedo Paulista – Carlos
Agra.
Em relação à participação dos (as) conselheiros (as) municipais, foi
observado que apenas um pouco mais da metade (55%) estiveram na
Conferência. Importante salientar, no entanto, que foram destinadas 40 vagas
de delegadosaos (as) conselheiros (as) na VIII Conferência Municipal de Saúde
do Paulista – Carlos Agra.
Considerando os fatos citados, verificou-se um quantitativo de delegados
(as)inferior ao esperado. Mesmo assim, foi possível garantir a paridade no
quantitativo de delegados (as) credenciados (as) na Conferência.
O local escolhido para realização da Conferência (Faculdade Joaquim
Nabuco - Bloco C) tinha fácil acesso a população, acessibilidade a pessoas
com deficiência, auditório com capacidade para o esperado de participantes,
além desalas climatizadas, amplas e com boas acomodações.
Foi garantida alimentação aos participantes,conforme definido pelo
Conselho Municipal de Saúde e Comissão Organizadora. Também foram
garantidos, as pessoas com deficiência auditiva, profissionais de libras durante
todo o evento e Regimento Interno em braile para os deficientes visuais.
As mesas temáticas foram de grande relevância, constituídas por
profissionais qualificadosno assunto e que contribuíram para o embasamento
sobre os eixos que seriam discutidos nos grupos temáticos.
No evento foi elaborada uma nota de repúdio ao comportamento de um
participante, aprovada pela plenária, e nenhuma moção foi realizada.

Os casos omissos foram resolvidos pela Comissão Organizadora e
apresentados para deliberação da Plenária Final.
Este Relatório Final foi elaborado pela Comissão Organizadora e
finalizado com a aprovação dos membros presentes em reunião realizada no
dia 20/11/2017.
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